OBEC DOLNÉ KOČKOVCE

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území
obce Dolné Kočkovce pre rok 2019

Zverejnené dňa: 3. 5. 2019
VZN nadobúda účinnosť dňa:
VZN nahrádza: VZN č.1/2013
Vyvesené dňa:

JUDr. Mgr. Martin Dolinský
starosta obce

Obec Dolné Kočkovce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a s poukázaním na § 6 ods. 12 písm. c)
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s §
19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej zákona č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnose dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia zriadených na území obce Dolné Kočkovce
pre rok 2019
Článok 1
ÚČEL VYDANIA
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky dotácie
rozpísanej na jedno dieťa materskej školy a jedno dieťa/jedného žiaka školského
zariadenia na kalendárny rok 2019.
Článok 2
OBLASŤ PLATNOSTI
Obec Dolné Kočkovce je zriaďovateľom škôl a školských zariadení, ktoré nie
sú v právnej subjektivite a financuje ich vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti priamo
z rozpočtu obce Dolné Kočkovce.
Článok 3
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) podrobnosti financovania materskej školy, školského klubu detí, školskej
jedálne,
b) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, zariadenia
školského stravovania – školskú jedáleň),
c) lehotu na predloženie a spracovanie údajov, podľa ktorých sa bude realizovať
financovanie materskej školy a školských zariadení.

Článok 4
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Obec Dolné Kočkovce poskytuje finančné prostriedky na kalendárny rok 2019 na
jedno dieťa/žiaka v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti vo výške:
1) Materská škola, Š. Moyzesa 263/12, Dolné Kočkovce
2) Školská jedáleň, Š. Moyzesa 263/12, Dolné Kočkovce
3) Školský klub detí, Školská 125, Dolné Kočkovce

2 247,69 €,
276,32 €,
238,65 €.

Článok 5
LEHOTA A VÝŠKAFINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
NA MZDY A PREVÁDZKU
1. Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie je určená ako súčin
počtu detí alebo žiakov vykázaných školou alebo školským zariadením
v štatistickom výkaze „Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ
a ŠZ a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce“ podľa stavu
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo žiaka podľa článku 4. tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
2. Za správnosť údajov uvedených do štatistických výkazov zriaďovateľom
zodpovedá riaditeľ školy, ktorej školské zariadenie je súčasťou školy a ktorý
ich poskytuje zriaďovateľovi v termíne k 15. septembru bežného kalendárneho
roka.
3. Určená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka je
vypočítaná na základe určeného koeficientu z nariadenie vlády SR č.
668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov podľa druhu a typu školy a školského zariadenia
a aktuálneho
hodnotového
koeficientu
na
prepočítaného
žiaka
školy/školského zariadenia z výnosu dane pre kalendárny rok 2019 vo výške
93,78 €.
4. Objem finančných prostriedkov je uvedený bez vlastných príjmov materskej
školy, školského klubu detí, školskej jedálne a bez potrebného dofinancovania
z vlastných finančných prostriedkov obce nad rámec poukázaného výnosu
dane z príjmov fyzických osôb.
5. Zriaďovateľ poskytuje finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia
priamo z celkového rozpočtu obce. Zdrojom finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku je výnos dane z príjmov fyzických osôb.
6. V prípade zníženia alebo zvýšenia výšky dotácie na mzdy a prevádzku najmä
v závislosti od objemu finančných prostriedkov poskytnutých obci z výnosu
dane, výšku dotácie na mzdy a prevádzku môže obec upraviť v priebehu
kalendárneho roka. Zmena výšky dotácie na mzdy a prevádzku sa
uskutočňuje formou všeobecne záväzného nariadenia.

7. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia poskytnutej dotácie vykonáva obec
Dolné Kočkovce a ostatné oprávnené orgány.
8. Vynaloženie finančných prostriedkov musí byť hospodárne, účelné a účinné.
Článok 5
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
dňa 23. 5. 2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce.
Zrušuje sa VZN č.1/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Dolné Kočkovce pre rok 2013.

Dôvodová správa
1. V zmysle § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov určí obec všeobecne záväzným nariadením
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na príslušný kalendárny rok, t.j. 2019.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na
území obce Dolné Kočkovce na rok 2019 nezahŕňa všetky legislatívne
zmeny platné od 1.1.2019, preto bude potrebné v priebehu kalendárneho
roka pripraviť a schváliť úpravy rozpočtu v oblasti:
-

rozsahu dohodnutých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na roky 2019
a 2020 vrátane valorizácie tarifných platov,

-

10 % navýšenia tarifných platov pedagogických zamestnancov od
1.1.2019,

-

zmien v riešení platových nárokov nepedagogických zamestnancov podľa
novej platovej tabuľky s minimálnou mzdou 520 €, čo je viac o 213,50 €
oproti pôvodnej tabuľke,

-

zvýšenia započítateľnej praxe nad 32 rokov pre všetkých zamestnancov
zvýšením počtu platových stupňov o 8. Ide o časové zohľadnenie
započítaných rokov praxe z 32 rokov do 40 rokov,

-

započítania všetkých nárokových zložiek platu zamestnancov a osobné
príplatky z priemeru tarifných platov.

3. Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo všeobecne záväznom nariadení uvádzame
finančné prostriedky, ktoré sme pre školy a školské zariadenia dostali do
vlastných príjmov z podielu výnosu dane fyzických osôb a táto suma
neobsahuje ani finančné prostriedky získané z poplatkov rodičov na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v škole a v školskom zariadení,
ani finančné prostriedky získané napr. z prenájmu priestorov, darov a iné.

